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تقرير مرحلي حول الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
المقدمة
.1

طلبتاللجنةاإلقليميةملنممةالحةةالالمليةلشرقاملتوسطيفدورهتلاحللديةوالستنيمناملنممة وموب 
القرار ش م/ل إ/61ق   3رفع تقلرير إىل اللجنة اإلقليمية يف دوراهتل الثلنية والستني والثللثة والستني والراباة
والستني حولالتقدُّمالذيحترزهالدولاألعضلءيفجمللالوقليةمناألمراضغريالسلريةومكلفةتهل مستاينةً
يفذلكبلملؤشراتالاملية.

.2

ُح ّدثإطلرعملإقليميلتنفيذاإلعال  نالسيلسيالحلدرعناألم املتةد حولاألمراضغريالسلرية يحي 
اتالاشر اليتتستخدمهلالبلدا نلقيلسحج التقدمالذيحترزه.

ياكساملؤشر

.3

تهالبلدا نيفتنفيذالتدخالتاالسرتاتيجيةالسباةعشرالوارد 
ُّمالذيأحرز
يرملخحلحولالتقد
ً
يقدِّمهذاالتقر
ُّ
َ
لاملضيقُ ُد ًمللتوسيعنطلقالامليفهذااجمللليفاإلقلي .
يفإطلرالامل وينلقش ُسبُ
ّ

ُّ
حرز
الوضع الراهن
والتقدم ُ
الم َ
الحوَك َمة

ازباضالدولاألعضلءتقدمل إالأ نغللبيةالبلدا نملتكنتسريعل الدر 
 .4يتضحمنبيلنلتعلم2015إحر
ً
الحةيحللوفلءبتلكااللتزاملت.
.5

استطلعتتساةبلدا نفقط(اإلملراتالاربيةاملتةد والبةرين ومجهوريةإيرا ناإلسالمية والاراق  وعُمل ن 
وفلسطني  ولبنل ن واملغر واململكةالاربيةالساودية) إعدادخططعملوطنيةمتادد القطلعلت وحددت
إيرا ن اإلسالمية والاراق واملغر واململكة الاربية
ستة بلدا ن (اإلملرات الاربية املتةد البةرين مجهورية  
الساودية)غليلهتللالم.2025

.6

قلمتاملنممة بللتالو نمعأحةل املحلةةاملانينيعل الحايدينالالمليوالوطين بدع باثلتالدعو 
رفياةاملستوىلتقيي التالو نمتاددالقطلعلت  ولتيسريتامي الغليلتاملرتبطةبلألمراضغريالسلرية ضمن
أهدافالتنميةاملستدامةيفاخلططواالسرتاتيجيلتالوطنية.

.7

يالتالنموذبيةدعملللدولاألعضلءيفحتديدأولويلهتليفجمللالتشريالت
أعدتاملنممةلليةملتلباةالتشر
ً
املسلءلةوحشدأنشطةالدعو .

وإرسلء

ش م/ل إ/63وثيقة

إعالمية3.

الوقاية من عوامل الخطر والحد منها
.8

تواحلاملنممةتقد مالدع التقينللبلدا نفيمليتالقبلحلدمنتالطيالتبغواملبلدئالتوبيهيةلتنفيذامللد 6
الضرائ ) من اتفلقية منممة الحةة الالملية اإلطلرية بشأ ن مكلفةة التبغ .وقد
(التدابري اخللحة بلألسالر و 
اعتمدتستةعشربلداغليةوطنيةللةدمنتالطيالتبغبنسبة%30يحلولعلم 2025بينملتبنتبلكستل ن
ً
غليةتتمثليفاحلدمنتالطيالتبغبنسبة  .%50وحدرتقريرتقينخلصبفرضالضرائ عل التبغيفدول
جملسالتال و ناخلليلجي .وقٌدمالدع لثملنيةبلدا نلتةدي تشريالهتلاملانيةومكلفةةالتبغ وحتديداًفيملخيص
اجمللالتالتللية:األملكنالالمةاخللليةمنالتبغ والتةذيراتالحةيةاملحور وحمراإلعال نعنالتبغوالرتويج
لهورعليته .وبرىمتويلوتنفيذستةمشلريعيفعلم 2015قلمتهبلمنمملتغريحكومية وتنلولتخمتلف
بوان تالطيالتبغيفأعمللدراميةإقليمية.ويف 2015أحبحكلمنالاراقواململكةالاربيةالساوديةطرفني
يفبروتوكولاتفلقيةمنممةالحةةالالمليةاإلطلريةبشأ نمكلفةةالتبغللقضلءعل اإلجتلرغرياملشروعيف
منتجلتالتبغ.

.9

ميثلاحلدمناستخدامامللحركيز أسلسيةيفتازيزالنملمالغذائيالحةي.ومنذتنفيذالسيلسلتوالدالئل
الكثريمنالبلدا نخفضليفحمتوىامللحيفاخلبزواألغذيةاملالبةواألببل ن ومنهل
اإلرشلديةذاتالحلة حقق
ً
البةرينوتونسومجهوريةإيرا نا ٍإلسالميةوعُمل نوقطروالكويتولبنل نواملغر .وأُبريتتقييملتحملتوىامللح
يف األغذية ومستوى استهالكه يف األرد ن والاراق وفلسطني  ومحر واململكة الاربية الساودية إال أ ن باض
البلدا ن مثلأفغلنستل نوبلكستل ن توابهحتديلتبشأ ناحلدمناستهالكامللحعل مستوىالسكل ننتيجة
للمملرسلتالتقليديةيفإعدادباضاألغذية(مثلاخلبز)يفاملنزل.

.10

قلمت املنممة بلستةداث ونشر دالئل إرشلدية بشأ ن استهالك السكر واُختذت باض اإلبراءات لزيلد 
الضرائ املفروضة عل املشروبلت احملال  يف مجهورية إيرا ن اإلسالمية وقطر .كمل حمرت قطر تسويق
املشروبلت احملال يف املدارس .ونفذت كل البلدا ن مل عدا بيبويت والحوملل وليبيل واملغر املدونة الدولية
لقواعدتسويقبدائللنباألمتنفيذاًكلمالًأوبزئيلً.

.11

أُقرتتشريالتولوائحللةدمنحمتوىاألمحلضاملهدربةاملتةولةيفاألغذيةيفمخسةمندولجملسالتالو ن
اخلليجيمجهوريةوإيرا ناإلسالميةوتونس .وبللنسبةلوقفاستخدامزيتالنخيلواستبدالهبزي وتحةية فإ ن
تونسوالاراقوعُمل نوقطر ومحرقدأخذتيفهذاالحددإبراءً حلمسًلللةد مناستهالكالدهو نغري
الحةيةمثلزيتالنخيلوتشجيعاستخدامزيوتحةيةبدالًمنه.

الترصد والرصد والتقييم
ُّ
.12

منالدولاألعضلءمؤخراإبراءرحدمتدرجلاوامل
عل الرغ منالتةديلتيفجمللالرتحد استطلعالاديد
ً
ازىألسبل ٍ حمدد فإ نمخسةبلدا نفقط
اخلطر أوخططتإلبرائهيف علم .2016وبللنسبةللوفيلتاليتتُ َ
()%23لديهلنملمعلمللتوفريبيلنلتموثوقةبحفةدورية.

.13

خالل علم  2015قُدمالدع لثالثةبلدا نأخرى(اإلملراتالاربيةاملتةد وفلسطني ومحر)لتوسيعنطلق
الامليفجمللتسجيلاألمراضالسرطلنيةعل أسلسبيلنلتالسكل ن.
2
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الرعاية الصحية
.14

واحلتامل نممةإرشلدالبلدا نإلعلد توبيهالنم الحةيةوتازيزهلللتحدىلمأمراضغريالسلرية وترتي 
وذلكاستنلداإىلإطلرالاملاإلقليميلتازيزودمجمالجلة األمراض
التدخالتعلليةاملردودحس األولوية
ً
غريالسلريةيفالرعليةالحةيةاألولية.

.15

استطلعت تساة بلدا ن ( )%41الوفلء التلم بلملؤشر اخللص بللدالئل اإلرشلدية إلدار األمراض غري السلرية
الرئيسية بينملمتكنت مثلنيةبلدا ن()%36منالوفلءبلملؤشراخللصبللاالجبلألدويةواحلحولعل املشور 
بللنسبةلمأشخلصاملارضنيللخطرالشديد.

.16

تاملاملنممةعل إعدادجمموعةأدواتحةيةطلرئةلمأمراضغريالسلرية تتضمناألدويةوالتكنولوبيلت
شخص ملد ثالثةأشهر وذلكيفاملنلطقاليتتاطلفيهل
ٍ
األسلسيةالالزمة لضمل ناستمراريةعالج 10000
اإلمداداملنتم بلألدويةوالتكنولوبيلت.

المضي قُ ُدما
التحدِّيات والسبيل إلى ُ
.17

تتضمنالتةديلتالرئيسيةحاوبلتيفمتويلخططالاملمتادد القطلعلت وعدمكفليةااللتزامالسيلسي 
واالفتقلرإىلبهلتتنسيق ثلبتةوملياوقاملشلركة وعدمالقدر عل رحدالتدخالت وتنلفساألولويلتيف
منلطق األزملت .ويف هذا الحدد يكو ن اتسلق التنسيق والتالو ن فيمل بني القطلعلت عل املستوى الوطين
ضروريًللضمل نإعدادالربامجاملانيةبلألمراضغريالسلريةوتفايلهلوتنفيذهلوتقييمهلبحور مالئمة.

.18

يف جملل الوقلية فإ ن القالقل اليت يشهدهل الاديد من بلدا ن اإلقلي تؤثر عل إعطلء األولوية للمسلئل
والتةديلتاملتالقةبللحةة مثلمكلفةةالتبغ .وبلإلضلفةإىلذلك فإ نالتأثرياملتزايدلدوائرحنلعةالتبغيف
باضالدولاألعضلءقدأثرسلبًلعل اإلجنلزات خلحةيفجمللمكلفةةالتبغ .ويلزميفهذاالحددمواحلة
تازيزتنفيذالدالئلاإلرشلديةالتفلقيةمنممةالحةةالالمليةاإلطلريةبشأ نمكلفةةالتبغفيمليتالقبتنفيذ
امللد  3-5بشأ نتدخلدوائرحنلعةالتبغيفسيلسلتالحةةالامومية للةيلولةدو ن حدوثذلكعل 
املستوىالوطينيفاملستقبل.وتواحلاملنممةتازيزالقدراتالتقنيةيفالدولاألعضلءإلعدادسيلسةللةدمن
السكروامللحوالدهو ن  ولالستثملريفتنفيذاملدونةالدوليةلقواعدتسويقبدائللنباألم.

.19

يوابه تنفيذ نملم مستد م للرتحد حتديلت رئيسية من ضمنهل االفتقلر إىل أطر عمل قلنونية لدع وإنفلذ
وظلئفالرتحد وحاوبلتاإلبالغومشلركةالبيلنلت وقلةاملواردامللليةيفضوءتنلفسأولويلتالحةة وقلة
املواردالبشريةمنحي الاددوالقدر والتفتت وعدماكتمللاملستودعلت اخللحةبللبيلنلت وغيل التنسيق
بنيوزاراتالحةةوالقطلعلتاألخرى ونقصالقدرات .كملتوابهالبلدا نحتديلتيفقيلساملؤشراتنتيجة
ندر البيلنلتوعدمالقدر عل توفريهل.وهنلكحلبةإلجيلدلليةإلضفلءحبغة مؤسسيةعل نملمالرحد
اتالاشر لقيلسالتقدُّماحملرز إىل االبتملع

فاللة عناملؤشر
املتدرجأواملسوحاألسريةاملقلبلة وتقد متقلرير ّ
الثلل الرفيعاملستوىيفعلم.2018

.20

يفجمللالرعليةالحةية ينبغيللبلدا نحتديدأولويلتالتدخالتعلليةاملردود معالرتكيزعل تازيزإدراج
األمراضغريالسلريةيفالرعليةالحةيةاألولية سواءكل نذلكيفاألملكناملستقر أوتلكاليتتشهدحلالت
3
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أيضل حتديد حزمة من خدملت األمراض غري السلرية إلدملبهل يف الرعلية الحةية
الطوارئ .كمل ينبغي هلل  ً
ٍ
ليةمعإمداد ٍ
كلفبلألدويةوالتكنولوبيلتوالالملنياملدربني.
األو
.21

ستواحل املنممةدعمهلل لدولاألعضلءيفاستاداداهتللالبتملعالثلل الرفيعاملستوىللجمايةالالمةلمأم 
املتةد يفعلم 2018يفعد جملالت منهلإعدادوتتبعالبيلنلتحولمؤشراتقيلسالتقدماحملرزوإعداد
خرائططريققُطريةوتنفيذهل .وسوفتتواحل اجلهوديفتوفريالتوبيهوإعداداألدواتمنأبل توسيعنطلق
تنفيذالتدخالتاالسرتاتيجيةيفاجمللالتاألرباةذاتاألولويةواملنحوصعليهليفإطلرالاملاإلقليمي.
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